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épül Szécsényben
SzécsényiVágóhíd
Közművelődési
Nonprofit Kft. hírei
Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

ájus 28-án került megrendezésre a Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétálóutcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű programok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

.

nőttek jó emléket és élményeket
Varroda
vihettek magukkal haza.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:

A

Szécsény Holding Kft. bruttó 200 millió forintos pályázatot nyert Nógrád megye
egyetlen vágóhídjának megvalósítására. Ennek értéke azért különösen nagy, mert az elmúlt években több próbálkozás történt az
önkormányzat részéről, hogy ez a
terv megvalósuljon. Ugyanakkor
az üzleti elképzelés nem ment át
a többszörös vizsgálaton, ami érthető, hiszen egy önkormányzat
alapvetően nem üzleti vállalkozás.
A siker azért is figyelemreméltó,
mert sok vita előzte meg a városban, hogy szükség van-e a Holdingra. A létrehozók ötlete viszont
éppen az volt, hogy egy Holding
sikeresebben tud majd szerepelni
az üzleti pályázatokon, mint egy
költségvetési intézmény. A Holding vezetői szerint ez az első „látványos gyümölcse”annak a rengeteg munkának, amely egy ilyen
siker mögött van. Ez újabb nyolc
embernek nyújt majd biztos megélhetést az elkövetkező években.
A beruházás stratégiai célja pedig
egy olyan húsfeldolgozó kisüzem

létrehozása, mely korszerű körülmények között tudja kiszolgálni a
helyi és a térségi közösségi konyhákat, éttermeket, élelmiszerüzleteket, valamint helybeni értékesítést is megvalósít. Régi elképzelés,
vágy, hogy Szécsénynek legyen
egy saját vágóhídja, miután Nógrád megyének egyáltalán nincs
ilyen üzeme. A nógrádi állattartók
ezért Gyöngyösre, vagy Pétervásárára járnak jószágaikkal, ami drága
és időigényes. A pályázattal egy
olyan kis kapacitású vágóhíd valósulhat meg, ami gazdaságilag
ideális a térségnek. Ami azért nem
is annyira kicsi, mert 219 négyzetméteren, eleinte heti 30 sertés vágására és darabolására lesz képes.
Az ipari létesítményben 5 ember
kaphat majd munkát. A termelés
egy éven belül megkezdődik. A
városnak külön haszon, hogy a vágóhíd nemcsak a helybelieknek,
hanem a környék állattartóinak is
rendelkezésére áll majd, ezzel pedig Szécsény járási és integrációs
szerepe tovább erősödik.

. .
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Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdyavasz
Gyulaóta
Könyvtár,
Petrovics
működik
a SzéGabriella,
csénye-MultiCoop
Holding Kft. Szociális
varrodáSzövetkezet,
Andi
Színjátszósaia
ja. Immár
folyamatosak
Egyesület, PalócazNéptáncegyütmegrendelések
ország különtes,
Izolda
Népi
Játékai,
Táncböző részeiről, ennek Iglice
köszönheegyüttes,
T.C.D.
Táncegyesület
szétően 7-8 embernek tud állandó
csényi és balassagyarmati
csoportmunkát
biztosítani a kisüzem.
ja,
Léna
Táncosai,
Street
Dancers,
Újdonság, hogy szabászgépet
Paramisi
ŐsziaAlkony
Nyuígy
gés
asztaltTársulat,
is kapott
varroda,
díjas Klub, Szerva
Benczúrtevékenységi
köreASE,
bővült.
Elefalváért
Egyesület,
Szécsény
Váinte holland exportra termeltek
rosi Rendőrkapitányság,
Szécsény
vendéglátóipari
munkaruhákat,
Városi
Tűzoltó
Raj,
Agrohelp
Kft.,
de most már a szécsényi közmunSzécsény
Székások
is aVárosfejlesztő
varroda által Kft.,
készített
csényi és Pösténypusztai
öltözékekben
dolgoznak. PolgárRövidőrség,
valamint
Szécsény
Város
távon különböző textil dekoráciÖnkormányzata.
ós
kellékek készítése következik,

T

majd
ágyneműk,
lepedők
Köszönjük
mindenkinek,
akigyárellátása
lesz
a
feladat.
Az
állandó
pitogatott rendezvényre!
aci jelenlétnek köszönhetően a
munkaerő felvétel is folyamatos.
Jelentkezni lehet: Murányi Péternénél, a varroda vezetőjénél.
Cím: 3170 Szécsény, Rákóczi út
79. I. emelet.
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Téglaszeletelés

Szécsény Holding Kft. tervei

R
A

Szécsény Holding Kft. ingyen vállalja a környező
településeken
épületek
bontását, amennyiben azok kisméretű téglából készültek. A cél,
hogy megfelelő mennyiségű alapanyaga legyen a téglaszeletelésnek. A Szécsény Holding Kft. téglaszeletelő üzeme jelenleg Litkén
végez bontási munkálatokat. Ez
a feladat most újabb 6 embernek
biztosít munkát. Bontott téglákat
pedig a Kft. továbbra is szívesen
megvásárolja a szécsényiektől,
vagy a környékbeliektől. Ezeket
a dolgozók felvágják majd. A felszeletelt lapokat exkluzív falburkolásra használják. Havi többszázezer forint nyeresége van ebből a
tevékenységből a városnak.

övidtávon három megvalósításra váró feladata van a Kftnek. Elsőként egy zöldségfeldolgozót kívánnak elindítani, amit
a konyha bővítése követne. A cél
egy olyan komplex szolgáltatás
nyújtása, ami képes kiszolgálni
a helyi igényeket, de a piacon is
megállja a helyét. A harmadik feladat pedig az asztalos üzem bővítése, hiszen ezen a területen szinte
korlátlan a piac felvevő képessége, ugyanis jó minőségű asztalos
termékekben nagy a hiány. A tervek szerint faházak készítésével

startolna a megújított üzem. A
Holdingnak a felsoroltakon kívül
is vannak tervei, amelyek mind a
munkahelyteremtést és a tisztes
profit termelést szolgálják.

Fejlődik a Rákóczi Útvonal

R

ákóczi Európai Kulturális
Útvonal közgyűlését tartották október 28-án, Sárospatakon az Újbástya rendezvényközpontban. Szécsény városát Stayer
László polgármester és Smelkó
István kulturális tanácsnok képviselte. A tanácskozást Dr. Hörcsik
Richárd országgyűlési képviselő a
parlament Európai Ügyek Bizottságának elnöke nyitotta meg és
köszöntötte a megjelent önkormányzatok képviselőit. Majd Aros
János Sárospatak polgármestere
ismertette az elmúlt időszak történéseit, Sárospatak nemzetközi
kapcsolatainak fejlődését a Rákóczi Kulturális Útvonal eltelt egy
éve alatt és bemutatott egy Sárospatakról szóló kisfilmet. Dr. Tamás
Edit a sárospataki múzeum igazgatója a Rákóczi múzeumról és a
vár fejlesztési terveiről, Waldemar
Paluch Jaroslaw polgármestere a
Rákóczi európai Kulturális Útvonal alelnöke a lengyel elképzelésekről, a lengyel-magyar kapcsolatokról és az eddig elvégzett
munkáról tartott beszámolót.
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A munkaszervezet vezetője Hajdú Imre az elmúlt fél évben történteket, a pénzügyi helyzetet és
a szervezeti felépítést ismertette.
Két új önkormányzat Borsi és Köröm csatlakozását szavazták meg
a küldöttek. Majd bemutatták az
elkészült egységes arculatot, az
elkészült új kiadványt és a honlapot.
A közgyűlés zárása előtt még a
következő-tavaszi közgyűlés helyére kértek javaslatot. A közgyűlés záró programja a Rákóczi vár
és a Rákóczi kiállítás megtekintése volt.
Smelkó István
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Kitüntetések az önkormányzatnál

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester méltatása
Szécsény
Város Önkormányzatának
Képvise lő-testülete a
28/2007.
( VIII.29.)
sz. rendeletével alapított „A Köz Szolgálatáért”
kitüntető díjat, melyet azoknak
a személyeknek, közalkalmazottaknak,
köztisztviselőknek,
szervezeteknek, közösségeknek
adományozhatja, akik Szécsény
városban tartósan kiemelkedő
eredményeket értek el különösen
az egészségügy, a szociális ellátás,
az oktatás, a kultúra, a közművelődés, a sport, vagy valamely művészeti ág művelése, a közrend és
közbiztonsági feladatellátás területén.
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
196/2016.(X.4.) számú határozatával „A Köz Szolgálatáért” kitüntető díjat adományozza Lazsán
Zsoltnénak.
Az Önkormányzat a kitüntető
címmel ismeri el munkatársunk
lelkiismeretes munkáját.
Lazsán Zsoltné születésétől
Szécsényben él, az általános iskolát és a gimnáziumot is városunkban végezte. Érettségi után a
Szécsényben működő Sütőipari
vállalatnál helyezkedett el, majd
1982-től a mai napig hivatalunk
alkalmazottja, kiváló személyzeti
és munkaügyi ügyintéző. Három
gyermek édesanyjaként elkötelezetten végezi munkáját, felelősségtudata követendő példa
mindenki számára. Becsülettel,

tisztelettel, önzetlen odaadással, végzi mindennapi munkáját,
kollégái szeretik őt, csendes, körültekintő közösségi személyiség, aki törődik az emberekkel.
Hivatalunk felettes szerve is osztozik véleményünkben, írásban
kiemelte, hogy az általa vezetett
nyilvántartások példaértékűek.
Megnéztem, munkájáért eddig 7
alkalommal kapott jutalmat, kitüntetést azonban soha. Így most
külön megtiszteltetés számomra,
hogy én lehetek az első Zsuzsi
életében, aki kitünteti!
Köszönjük Zsuzsi eddigi munkádat és fogadd szeretettel elismerésünket, kívánunk további munkádhoz nagyon jó egészséget, sok
sikert!
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
197/2016.(X.4.) számú határozatával „A Köz Szolgálatáért”
kitüntető díjat adományozza a
Példakép tábor szervezőinek. Az
Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el a tábor munkatársainak odaadó munkáját.
A Példakép tábor az idén ünnepelte ötödik születésnapját.
A szervezők önmagában már

-3-

ezért megérdemlik a dicséretet,
hiszen sajnos szomorú tapasztalat, hogy Magyarországon a közösségi kezdeményezések ritkán
élnek tovább néhány évnél. A
Példakép tábor pedig nemhogy
visszafejlődne, netán vegetálna,
ellenkezőleg fejlődik. Az eredeti
elképzelést, a szécsényi járásban
tanuló 9-13 éves korú hátrányos
helyzetű gyerekek táboroztatását,
kiegészítették immár tehetséggondozással is. Ebbe a táborba
ma már nemcsak jó magatartással
lehet bekerülni, hanem valamilyen különleges tudással is. Ezzel
pedig egy igazán innovatív szociális programot sikerült létrehozni.
A táborba meghívott hírességek,
a csupa nagybetűs példaképek,
így nemcsak úgymond szerepelni jönnek, hanem komoly feladat
vár rájuk: felfedezhetik lehetséges
színpadi utódaikat, átadhatják tudásukat az erre fogékonyaknak,
így a szó szoros értelmében példaképekké válhatnak. Gratulálok
hát a szervezőknek!
Köszönjük munkájukat, amelyre
nagyon büszkék vagyunk! További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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1956, DRÁGA SZABADSÁGUNK
Ünnepi megemlékezés a művészet jegyében

A

z Andi Színjátszósai Egyesület – Szécsény Város és
különböző színházi rendezvények rendszeres fellépői
– már 2015-ben megalkotta egy
jubileumi, 56-os megemlékezés
koncepcióját, éppen ezért rendkívüli örömére szolgált az MMA
profilba vágó pályázati felhívása.
A rendezvények aktualitását az
56-os események jubileuma szolgáltatta.
Az egyesület a pályázat kapcsán
az alábbi alkotói műhelyeket kereste meg:
- A Magyar Írószövetséget, mert
az irodalmi intézmény ötvenhatos szerepvállalása ma már
történelmi tananyag, így az Írószövetség egyedülállóan hiteles
tolmácsa és értékőre az ötvenhatos hagyatéknak.
- A Magyar Versmondók Egyesülete lassan két évtizede kiemelkedő színvonalú értékőre a versnek.
- A Nemzeti Színház egyik társulati tagja színházművészeti tudásával emeli az esemény szakmai
színvonalát.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán, az október 23-i ünnepi
megemlékezés alapvetése az
volt, hogy a műsorban közreműködő alkotóműhelyek előadói,

Olt Tamás a Nemzeti Színház színésze, Pető Marcell zongoraművész, valamint Takács Bence Ervin
előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesülete tagja, magas
művészi színvonalon tisztelegjenek az ötvenhatosok emlékezete előtt, hiszen az, hogy ma Magyarországon szabad művészeti
alkotómunka folyhat, tulajdonképpen az ötvenhatosok áldozatvállalásának eredménye.
Az Andi Színjátszósai Egyesület
rendezvénysorozatával a színház,
vers és tánc hármasában, a művészetek szabad találkozásával
kívánja leróni tiszteletét drága
szabadságunk, 1956 hagyatéka
előtt.„Múlt, jelen, jövendő” tükrében a múltat hitelesen tolmácsoló szereplőkkel a jelen közönsége számára felhívja a figyelmet
a történeti hagyaték művészeti
eszközökkel való megőrzésére és
átmentésére a következő generációk számára.
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A 1956, DRÁGA SZABADSÁGUNK! szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar
Művészeti Akadémia támogatta.
A fotók az október 21-én megtartott ünnepi műsoron készültek.
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Ön mennyit fordítana a bevételéből vevőszerzésre?
SZÉCSÉNY VÁROSKÁRTYA TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK
A Magyar Kedvezményhálózat és Szécsény Város Önkormányzata között létrejött
megállapodás alapján 2015-ben elindult a SZÉCSÉNY VÁROSKÁRTYA PROGRAM,
amely a helyi vállalkozások, őstermelők részére a Programhoz történő csatlakozással a
költséghatékony reklámmegjelenés és a bevétel növekedés lehetőségét egyszerre
biztosítja.
A kezdeményezés célja, hogy azonnali vásárlási kedvezmények igénybevételének lehetőségével segítse elsősorban Szécsény Város lakosait, továbbá – a Magyar Kedvezményhálózat országos közösségi kártyarendszerének előnyeit felhasználva – a turisztikai kártyaelfogadással is
élénkítse a gazdasági folyamatokat; a kártyaelfogadó partnerekkel együttműködve településen belül tartsa a
fogyasztást és erősítse a lokálpatriotizmust, valamint a támogatástudatos közösségi vásárlásokkal megvalósuló jó cselekedetek segítségével a helyi civil szervezeteket támogassa.
A Programban való részvétel a csatlakozott vállalkozások – mint közösségi kártya elfogadó helyek – erkölcsi megítélését erősítheti, amely hozzájárul a törzsvásárlói kör kialakításához és fenntartásához; továbbá az
együttműködéssel a megvalósuló turisztikai fejlesztésekbe a kártyaelfogadáson keresztül bekapcsolódva
növelhetik forgalmukat.
Aki kimarad, az lemarad – tartja a mondás, amely erre a kezdeményezésre igaz; hiszen Szécsény Kártya
elfogadó helynek lenni számos előnnyel jár: Vállalkozásuknak a partnerségi együttműködés egyszerre biztosítja a településen kibocsátott 1500 Szécsény Városkártya, valamint a +Discount Magyar Kedvezményhálózat közösségi kártyacsaládhoz tartozó, országszerte több mint félmillió kártyabirtokos, mint potenciális
turisztikai vásárlóerő elérésének lehetőségét.
Kártyaelfogadó helyként csatlakozni egyszerűbb, mint gondolná:
El kell dönteniük, hogy a bevételük hány százalékát fordítanák vevőszerzésre
(például: 15%) és ha ez meg van, akkor mindössze kettő nyomtatványt kell
kitölteniük a partnerséghez, amelyek ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal titkárságán (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) vagy a Magyar Kedvezményhálózat közösségi kapcsolattartójától személyesen átvehetőek.
Milyen konkrét előnyökkel jár a Partnerség?
Vállalkozásuk egy válogatott és hivatalos szolgáltatói kör részévé válik, amelynek nem lehet tagja bárki, valamint olyan célzott reklám megjelenési lehetőségekhez jut, amelyet eddig csak pénzért vagy egyáltalán nem
tudtak elérni:
• Vállalkozásuk benne lesz a havonta megjelenő önkormányzati újságban.
• Reklámjuk megjelenik Szécsény Város hivatalos weboldalán a www.szecseny.hu –n.
• A kártyabirtokosoknak kiküldött elektronikus DM levélben hirdethetik ajánlataikat.
• Kiadványaik elérhetőek lehetnek a Szécsény Városkártya közösségi sátorban, ezen keresztül pedig reklámozhatnak a szécsényi rendezvényeken.
• Kártyaelfogadó partnerként bekapcsolódhatnak a turisztikai vevőszerzésbe.

Értéket teremtünk, közösséget építünk!
KÉRDÉSE VAN?
A csatlakozás részletes feltételeivel kapcsolatban keresse bizalommal az Önkormányzat vagy a
Magyar Kedvezményhálózat munkatársait (Telefon: 06-20-4-996-446) vagy írjon nekünk
az info@kedvezmeny.hu címre és felvesszük Önökkel a kapcsolatot.
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Ajándék-gyarapodás
Múzeumunk
szakkönyvtárában

A

Kubinyi Ferenc Múzeum
szakkönyvtára dr Patay Pál
régész könyveivel gyarapodott. Patay Pál 1950 és 1957
között volt a balassagyarmati Palóc Múzeum, s így Nógrád megye
első, főállású régésze, később a
Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa. Az idén 102. születésnapját ünneplő kiváló kollégánk több
ezer kötetes tudományos könyvtárának egy részét múzeumunknak ajánlotta fel. A gyűjtemény
első darabjait az 1930-as években, még egyetemistaként, majd
egyetemi oktatóként vásárolta
meg. A második világháború alatt
szekereken mentették az acsai
kastélyból az ingóságukat, köztük a könyveket is, amelyek végül
budapesti otthonukba kerültek.
A közel 150 tételnyi szakkönyv
magyar és idegen nyelvű, ma már
alig beszerezhető tudományos
mű. Közvetlenül az intézményi
szakmai kutatást szolgálja, de a
múzeumban minden érdeklődő
számára hozzáférhető.
Guba Szilvia
régész-főmuzeológus

Sportnap

Gyermekeinkért
bálozunk

S

zeretettel várjuk a szülőket,
ismerőseiket, barátaikat a
Bárkányi iskola jótékonysági
báljára. Rendezvényünk kiváló alkalom a színvonalas szórakozásra,
beszélgetésre és a hajnalig tartó
mulatozásra. A bál programjában
nyitóműsor, tombola és sok tánc
szerepel. A műsorban fellépnek
iskolánk ifjú tánctehetségei, az
iskola énekkara és a szülők, pedagógusok alkotta alkalmi kórus
is. Reméljük, minél többen megtisztelik rendezvényünket jelenlétünkkel 2016. november 19-én
este az iskola aulájában. A bál
bevételét eszközbeszerzésre és
fedett biciklitároló kialakítására
fordítjuk.
Maradj talpon!
Gundel Takács Gáborral
2016. október 28-án meghívást
kaptak 11. évfolyamosaink a Duna
Tv-n futó általános intelligencián
alapuló népszerű kulturális vetélkedő izgalmas és humoros forgatására. Betekintést nyerhetnek
egy forgatási nap felvételébe. A
forgatási szünetekben szakemberek segítségével megbeszélik a
látottakat, a felmerülő kérdésekre választ kapnak és betekintést
nyerhetnek a fény- és hangvezérlőkbe is. Bízunk benne, hogy maradandó emlékeken kívül lehetőség adódik egy közös csoportkép
készítésére a műsorvezetővel.
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016. október 15-én iskolánk sportnapot szervezett
az alsó-, felső tagozatos és
a gimnáziumi tanulók részére.
A cél, minél több sportág megszerettetése, a mozgás öröme, a
csapat és az osztályközösség ös�szekovácsolása a Fair-play szellemében. A mozgásos feladatokat
kiegészítettük olyan filmek vetítésével, amely az egészséges táplálkozásról, az egészség megőrzéséről, védelméről szóltak.
A program első feladata a „Fut
a Bárkányi” volt – ahol minden
diák 60 percig futhatott. A szülői
munkaközösség tagjai forró teával, szőlőcukorral ösztönözték
őket a kitartásra. Az egy óra alatt
diákjaink összesen 1253 km-t
teljesítettek. A sportversenyeket
(kézilabda, labdarúgás, ügyességi versenyek, kerékpár ügyességi
verseny, dekázás, Cross-fit) úgy
állítottuk össze, hogy a tanulók
minél több helyszínen részt tudjanak venni. A gimnazisták most
először próbálhatták ki erejüket
a Cross-fit erőnléti versenyszámokban, ami mind a fiúk, mind
a lányok körében nagy sikert aratott.
Az alsó tagozatos tanulók a futóversenyt a játszótéren bonyolították, ahol korcsoportonként
és nemenként az 1-3. helyezett
kapott érmet. Azután az 1-2. és
a 3-4. évfolyam két különböző
színhelyen folytatta a versengést.
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A csapatversenyeket alsósaink
kiegészítették
roller-ügyességi versennyel, ahol a diákoknak
időre kellett teljesíteniük a kijelölt pályát.
Az értékelést, díjazást iskolánk
aulájában tartottuk. A megérdemelt jutalmak változatosak
voltak: érmek, kupák, gyümölcskosár, gyümölcsitalok, oklevelek.
A kitűzött cél elérését segítette,
hogy a szervezés során megkaptuk a kért támogatást mind az
iskola vezetésétől, mind a Szülői
Szervezettől, akik mindenben
partnerek voltak. Reméljük, tavasszal mindezt túl tudjuk szárnyalni.
Kovács Mária
szervező

Tisza-tavi Ökocentrum
Iskolánk reál munkaközössége 2016. október 15-én kirándulást szervezett a Tisza-tavi
Ökocentrumba. A főépület felé
haladva a parkban már számtalan érdekes látnivalóban volt
részünk. Megcsodálhattuk a
dánszarvasokat, a pelikánokat, a
kormoránokat. Maga a főépület is
meglepő, egy felszálló madárhoz
hasonlítható.
Programunk első részében először egy 3D –s moziban voltunk.
A nádasok között felfedezhettük
a film segítségével az érintetlen
természet szépségeit, megcsodálhattuk a Tisza-tavi naplemente
hangulatát. Ezt követően egy idegenvezető segítségével végigjártuk az akvárium szintet. Különös
élményt nyújtott a víz alatti alagút, amelynek falán élvezhettük
a cikázó halak látványát, ahol a
viza hal hatalmas példányai úsztak a fejünk felett. A kísérőnk sok
érdekes dolgot mesélt az itt élő
halakról, a nappali sötétségben

vadászó állatokról, a hüllőkről és
a kétéltűekről. A körpanorámás
kilátótoronyból a táj szépségeit
csodálhattuk meg.
Nagy érdeklődéssel várták a tanulók a látványetetést. Először a
vidrák etetését figyelhettük meg.
Később a madarak etetésénél külön élmény volt a gyerekek számára, hogy a kormoránoknak és a
pelikánoknak ők adhatták a halat.
A kirándulás végén kipróbálták
tanulóink a szárazföldi és a Tutajos-tó vízi játszóteret, valamint
a labirintust. Nagyon sok szép
élménnyel gazdagodva tértünk
haza.
Lantos Sándorné

Bárkányi Sulirádió

E

gy évvel ezelőtt 2015 novemberében kezdte meg működését a Bárkányi Sulirádió vezetésemmel az iskola falain belül.
A hét három napján - hétfőn, szerdán és pénteken - jelentkezünk a
tizenöt perces tízórai szünetekben. A tavalyi tanévben a nyolcadikos lányokkal, Fodor Barbarával
és Gazsi Viviennel kezdtük meg tevékenységünket. Az idén szeptembertől a 9. évfolyam tanulói közül
Szenográdi Judit, Antal Eszter, Gazsi Vivien és Báránkó Balázs hangja
csendül fel a Bárkányi hangszóróiból. Technikai segítséget pedig
Lazsán Dávid biztosít számunkra.

A Sulirádió célja - zenék szolgáltatásán túl - iskolánk, illetve
városunk programjainak hirdetése, ajánlása, diákjaink, pedagógusaink számára. Ezen kívül emlékezünk az aktuális ünnepekre,
számon tartjuk a jeles napokat,
melyek mindig érdekességként
színesítik műsorunkat.
Tematikus heteinket is nagy
szeretettel fogadják diákjaink,
mint pl.: a retró, filmzenék, ballagó diákjaink hete. Minden hónapban hirdetünk játékot is, amit
igyekszünk az adott ünnepkörhöz kapcsolni. Tanulóink ezt nagyon szeretik, mert minden diák,
-7-

kicsi és nagy, egyaránt részt vehet
benne. A játék díjazásának anyagi
hátterét a diákönkormányzat biztosítja számunkra.
Gyakran hívunk vendégeket
is a stúdióba. A riportok által
tesszük még érdekesebbé és
izgalmasabbá műsorunkat. A
kicsikről sem feledkezünk meg.
Gyakorta válnak aktív részeseivé adásainknak, verseikkel,
énekükkel. Fontosnak tartjuk,
hogy a Sulirádió Mindenkihez
szóljon, Mindenkié legyen! Zenei kínálatunkat is a tanulók
kívánságai alapján igyekszünk
összeállítani.
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Nagy örömünkre nemcsak a
hangszórókon keresztül van lehetőségünk a tájékoztatásra, hanem
az információs falunkon is, ami
iskolánk folyosóját színesíti. Ezen
kívül az előző tanév végén létrehoztuk a Sulirádió működtette
facebookos oldalunkat is. Híreink
így már nem csak a tanulókhoz és
pedagógusokhoz jutnak el, hanem
a szülőkhöz, nagyszülőkhöz is.
Csapatunk kreatív és összetartó,
adásaink mindig vidám hangulatban telnek. Számtalan ötletünk
van még a sulirádió tartalmának
bővítésére, melyet a jövőben szeretnénk megvalósítani.
Gazsiné Oláh Anita

Hírek a Rákócziból

Októberben már mindenkiben
tudatosul, hogy tényleg elkezdődött a tanév. Beindulnak a szakkörök, érettségi- és versenyfelkészítő foglalkozások; túl vannak az
első témazárókon és néhány izgalmas versenyen is diákjaink; elkezd dolgozni a Szülői Szervezet.
Ebben a hónapban még kegyes
hozzánk az időjárás és ki-kisüt a
nap, bár néha esik az eső. Sajnos,
kemény és hideg telet jósol a meteorológia, amit a rókák megvastagodott bundája is megerősít.

Élvezzük a melegebb napokat,
amíg lehet!
Kedves meghívásnak tettek eleget 4-én 2.a osztályosaink, amikor az Országos Könyvtári Napok
keretében a városi „Zöld Könyvtár” – programon Hasznosi Márk
természetvédelmi mérnök vezetésével KÖ-KÖ – Környezettudatosan természetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket bővítették.
Köszönjük a szervezést Csatlós
Noéminek! Iskolai könyvtárunk az
Állatok Világnapjához kapcsoló-8-

dóan hirdetett versíró pályázatot,
amelyre sok mű érkezett tanítványainktól Tőzsér Anikó és Véghné
Zsóka néni nagy örömére.
Tanulni nem csak a könyvekből
lehet: ennek jegyében emlékeztünk meg 6-án az Aradi Vértanúkról. Bodor Norbert tanár úr a hatodikosokkal faliújságot, Juhász
Katalin tanárnő a hetedikesekkel
rádiós műsort készített. Köszönjük
nekik az összeállítást!
Óriási fába vágtuk a fejszénket
az Állatok Világnapja alkalmából.
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7-én három csoportra osztottuk
tanulóinkat és tanárainkat.
Bár az idei tanév őszi Operakaland előadása korhatáros volt,
azért 11-12.a osztályos diákjaink
ismét útra keltek. Giacomo Puccini Bohémélet című operáját
Damiano Michieletto fiatal operarendező újszerű feldolgozásában
tekintették meg osztályfőnökeikkel. Az eredeti olasz nyelvű előadás megértését magyar nyelvű
felirat segítette. Kovács János karmester dirigált, miközben Boncsér
Gergely, Nagy Zoltán, Haja Zsolt,
Kiss András, Sáfár Orsolya, Szakács
Ildikó, Gárday Gábor, Geiger Lajos
és Beöthy-Kiss László hangja csendült fel az izgalmas színpadi díszletek között. Az előadás után még
egy kis szabadprogramra is jutott
idő fiataljainknak.
Ezzel a vonattal felsőseink egy
nyírjesi kalandra kerekedtek fel.
Korán indultak, de a balassagyarmati 4 km-es séta a csípős reggelen mindenkit felfrissített. Két
csoportban tekintették meg a
gyerekek a Vadasparkot, ahol egy
hatalmas szarvasbika fitogtatta
erejét. Sokan most találkoztak
először ilyen közelségben a szépséges állattal, akinek lendületes
támadását a kerítés szerencsére
megfékezte. Ezután az állatsimogatóban a természet már a
békésebb arcát is megmutatta.
Túravezető segítségével a park
minden állatáról megtudhattak
valami érdekességet. Később az
őszi napsütésben birtokba vették
diákjaink a trambulint és kipróbálták magukat az íjászkodásban.
Lehetett tollasozni, labdázni és a
játszótér is hamar megtelt nevető
gyerkőceinkkel. Igazi próbatétel
volt a visszaút a vasútállomásra
a játékban megfáradt csapatnak,
de jókedvűen telt el ez a nap és
közben sokat tanultak a természetről.

Remekül szórakoztak alsó tagozatos kisdiákjaink is, akik izgalmas
délelőttöt töltöttek az iskolában.
Nagy meglepetésükre az Annus
Tanya néhány állata látogatott el
hozzájuk és a salakos pályán simogathatták őket: volt itt kecske,
póniló, bagoly, nyuszi, galamb,
stb. Két csoportra bontva érdekes
feladatokat oldottak meg, plakátot készítettek és Hasznosi Márk
is tartott nekik előadást környékünk élővilágáról. Nebulóink sok
újdonsággal ismerkedtek meg
és bízunk benne, hogy felnőve is
gondoskodnak majd környezetük
élőlényeiről! Köszönjük a színes
délelőttöt Annus Sándornak és
Albertnek, Hasznosi Márknak és a
tanító néniknek!
Rendőrség tartott egy mozgalmas
bemutatót
nagylóci
gyerkőceinknek. Változatos és
izgalmas játékok, előadások segítségével bűnmegelőzési, illetve
baleset-megelőzési praktikákkal
ismerkedhettek meg diákjaink.
Videófilmeket néztek, beülhettek a rendőrautóba, vetélkedtek
és egy úgynevezett „részegszemüveg” segítségével közlekedtek
akadálypályán. Tanulóink igazán
jól szórakoztak és sok élménnyel,
ajándékokkal megpakolva mentek
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haza. Mindenki kapott írószereket,
csokit, üdítőt és az iskola többféle
sportszert. Köszönjük a tanulságos
és izgalmas programot a rendőrségnek!
Őszi áthelyezett munkanapunkat tanítás nélkül töltöttük pedagógusainkkal és kollégáinkkal.
Egy nagyon kellemes csapatépítő
kirándulásra mentünk Hatvanba
és Veresegyházra. Reggel a Vadasparkban kezdtük a sétát, ahol sok
kedves állattal találkoztunk és a
játszótéren is bolondoztunk kicsit.
Ezután a Grassalkovich Kastély
Vadászati Múzeumát tekintettük
meg és az Udvarház Vendéglőben
költöttük el az ebédet. A finom
fokhagymakrémleves és rántott
szelet, illetve sült tarja után néhányan még megkóstolták a kemencés palacsintát, vagy a somlói
galuskát is. Veresegyházán a Medveotthont látogattuk meg és finom mézzel etettük a mackókat. A
farkasoknál egy kis civakodásnak
is szem-, és fültanúi lehettünk. Jó
kis nap volt és az időjárás is kegyes
volt hozzánk, mivel az eső csak a
programok után kezdett el esni,
amit már a buszból figyeltünk a
hazafelé úton.
Labda szállt térfélről-térfélre „A
háló urai” zsinórlabda versenyen,
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amikor felsőseink csapatai mérkőztek meg Istók Ferenc tanár úr
irányításával. Az eredményhirdetésre a következő suligyűlésen kerül majd sor.
Szépen helytálltak gimnazistáink a Magyar Honvédség által
meghirdetett Országos Haditorna Verseny megyei döntőjén. Két
csapatunk a salgótarjáni Borbély
Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban mérte össze
tudását 13 indulóval. 12 feladatot
kellett megoldani, melyek között
szerepelt lövészet, elsősegélynyújtás, több elméleti teszt, akadályverseny, gránátdobás célba, tájékozódási mátrix és íjászat. A hűvös
idő ellenére jó hangulatban folyt a
verseny és az eredményhirdetéskor 11.a osztályosokból álló csapatunk büszkén vette át az íjászatért járó különdíjat. Gratulálunk és
köszönjük nekik, hogy képviselték
iskolánkat a megmérettetésen!
Óriási elismerésnek lehettünk részesei, amikor Bátori Istvánné Vali
néni október 23-án átvette pályafutásának méltó elismeréseként
a Balog Zoltán miniszter úr által
adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A kitüntetést
Skuczi Nándor a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke adta át ünnepélyes keretek között Romhányban.
Az eseményen Pancsovai Gergely
igazgató úr, Juscsákné Kovács Judit igazgató helyettes asszony és
Juscsák Nóra volt tanítvány köszöntötte őt virágcsokorral. Gratulálunk neki sok szeretettel iskolánk
teljes közössége nevében!
Lehetőséget kaptak 7-8. osztályos diákjaink 25-én a balassagyarmati Szondi György
Szakképzőiskolában a Szakma Piactér elnevezésű rendezvényen,
hogy megismerkedjenek az érdeklődési körüknek megfelelő szakmákkal. Megtekintették a tanműhelyeket és kipróbálták a szakmai

fogásokat: marcipán virágot készítettek a cukrászokkal, kéményt
raktak a kőművesekkel, hajat vasaltak vagy göndörítettek a fodrászokkal, sminkeltek, forrasztottak,
hegesztettek. Köszönjük a szervezést a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának!
Október 25-én a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által
meghirdetett „Sport legyen a
tied” program keretében kézilabda sportági bemutatót tartottak
iskolánkban. Ehhez a kézilabda
oktatását segítő eszközcsomagot kaptunk a Kézilabda Szövetségtől. A bemutatón 3-4.
osztályos diákjainknak tartott
foglalkozást Szabó Attila salgótarjáni testnevelőtanár és edző. Az
MDSZ részéről az eseményt megnyitotta Viszlai István az MDSZ
régiós vezetője, aki a
játékos feladatokat és
meccseket
a kispadon
ülve izgulta
végig!
Koncerten énekelt
29-én Oláh
Szandra 8.a
osztályos tanítványunk
az Orfeum
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nevű pesti mulatóban a Kicsi Óriások szereplőivel, illetve Kamilkával
és a Pesti Sikk zenekarral. Büszkék
vagyunk rá és sok sikert kívánunk
énekes pályafutásához! Remélem,
hogy novemberi eseményeink is
ilyen színesek lesznek és sok szép
eredményről számolhatunk majd
be következő cikkünkben!
További információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel.: 32/370-131,
Fax: 32/372-490
E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.
sulinet.hu
Web: www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/
rfszkki
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes
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Kérdőív
Kérjük, Szécsény Város szociális helyzetének feltérképezéséhez, szolgáltatásainak
hatékonyabbá tételéhez a kérdések megválaszolásával szíveskedjék hozzájárulni!
A kérdések a háztartásra vonatkoznak!
Adatkezelési tájékoztatás
A kérdőív kitöltése önkéntes: név nélkül és személyhez nem köthető módon kerül kitöltésre. A kérdőív
kitöltésével a háztartás nem lesz beazonosítható, az adatok kifejezetten a kutatás összegző eredményéhez (Szécsény Város szociális térképének elkészítéséhez) járulnak hozzá, harmadik személy számára
nem lesz hozzáférhető.
I. Támogatási lehetőségek, információk
1) Az elmúlt 1 évben fordult-e a következő szervezetekhez?
Önkormányzat
ha igen, milyen ügyben: ......................................................
Munkaügyi Központ
Járási Hivatal
Egyház
Szociális Alapellátó Intézmény
Magyar Vöröskereszt
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Egyéb
2) Honnan értesül támogatási lehetőségekről,
programokról?
Ismerős, magánszemély
Helyi média
Hivatal
Szórólap
Internet, közösségi oldalak
Háziorvos, egészségügyi intézmény

Szociális szolgáltató
Egyéb
3) Milyen segítséget, támogatást igényeltek
az elmúlt 1 évben?
Tüzelő
Élelmiszer
Áramtámogatás
Gáztámogatás
Ruházat
Bútor
Gyógyászati segédeszköz
Háztartási berendezés, felszerelés
Kerékpár
Bérlakás
Építési alapanyag
Gyermekruha, gyermekjáték, pelenka
Szociális pénzbeli támogatás
Egyéb: .......................................................................................

II. Intézményi ellátások
1) Milyen intézményi ellátások és /vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a háztartás?
Szolgáltatás
Állami/Önkormányzati
Civil
Egyházi
Elégedettség
1. egyáltalán nem
2. teljesen elégedett
Nappali ellátás
Házi segítségnyújtás
Nyugdíjas Klub
Bölcsőde
Étkeztetés
Családsegítő szolgálat
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2) Ha nem elégedettek (1-2 közötti osztályozás), akkor annak mi az oka? Milyen elvárásai lennének? Ha az
ellátás igénybevétele nehézséget jelent, akkor miben, miért?
....................................................................................................................................................................................................................
III. Egészségügy
1) Van-e háztartásában (több válasz is megjelölhető)
Fogyatékkal élő
Tartósan beteg
Pszichés betegség
Ápolásra, gondozásra szoruló személy
(állandó felügyeletet igénylő)
Nincs

Időhiány
Személyi vagy intézményi segítség hiánya
Egyéb
3) Kihez fordultak / kaptak-e segítséget ezen a területen?
………………………………………………………
………………………………………………

2) Gondot okoz-e az ellátásuk?
4) Jelent-e a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköNem
zök beszerzése gondot?
Igen (ha igen, akkor ez okoz gondot) több válasz is
Igen
Nem
megjelölhető
.......................................................................................................
Anyagi
.......................................................................................................
Felügyelet
IV. Lakás
1) A lakás jellege:
Családi ház
Tömblakás/társasház
Önkormányzati bérlakás
Nyaraló, hétvégi ház
Nem lakáscélú építmény
Közterület
2) A lakás komfortfokozata:
Összkomfortos
Komfortos
Félkomfortos
Komfort nélküli
3) A lakóingatlan mérete:
0-10 m2
11-25 m2
26-50 m2
51-75 m2
76-120 m2
120 m2 felett
4) A lakás tulajdonviszonyai
Saját
Bérelt
Szolgálati lakás
Szívességi lakáshasználók
Egyéb

5) Fűtés jellege:
Fa
Szén
Gáz
Villany
Távhő
Olaj
Alternatív (nap-, szélenergia)
Egyéb: ……………………..
6) Művelnek-e kertet:
Igen
Ha igen, csak saját célra
Eladásra (is)
Nem
7) Háztartás/ingatlan felszereltsége, jellemzői:
(több is megjelölhető)
Konyhakert
Virágoskert
Termőföld
Iroda/üzlet/műhely
Internet elérés
Számítógép
Mosógép
Okostelefon
Mosogatógép
- 12 -
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8) Terveznek-e költözést 2 éven belül?
Igen, a városon belül
Igen, más településre
Nem

2 évnél idősebb autó
2 évnél fiatalabb autó
Szauna
Nyaraló
Sporteszközök 40 ezer forint fölött
Bejárónő/takarító

V. Család / háztartás helyzete
1) A háztartás / család formája:
Teljes család
Egyszülős család
Egyszemélyes háztartás
Többgenerációs család
Összetett család
Vegyes háztartás (nem család jellegű
2) Életkor:
a) a legfiatalabb a háztartásban: ..…………hónap / év
b) legidősebb a háztartásban: …….………év
3) A háztartásban élők megélhetési forrásai:
Munkaviszonyban
áll

Vállalkozó Alkalmi
munkát
végez

Nyugdíjas

Egyéb ellátás:
- GYES
- GYED
- GYET
- Szociális segély
- Munkanélküli ellátás

Családfő
Családfő
Házastársa/
élettársa

A táblázatban kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre!

4) Eltartottak a háztartásban:
ELTARTOTT
Gyermek
Tanuló (18 év feletti)
Háztartásbeli
Megváltozott munkaképességű
Pénzbeli ellátás nélküli
Munkanélküli pénzbeli ellátás
nélküli

FŐ

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

5) A gyermekek napközbeni ellátása megoldott-e, s hogyan? (bölcsőde, óvoda, családi napközi, egyedi
megoldás: szomszéd, nagymama, bébiszitter, stb.)
…………………………………………………………………………………………………………………
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6) Van-e közmű-tartozása a háztartásnak?
Igen
Ha igen, milyen jellegű: …………………………
Nem
7) A közmű kifizetésének módja:
Időben, gond nélkül

Időben, de nehézségek
árán

Nagy nehézségek árán

Saját erőből
Önkormányzati támogatással
Egyéb támogatással
8) Hitel és törlesztésének módja:
Kölcsön magánszemélytől
Személyi hitel
Jelzáloghitel
Áruhitel
Egyéb hitel
9) A hiteltörlesztés nehézségének oka: (Kérjük, fejtse ki!)
………………………………………………………………………………………………….….….….….…...
10) A háztartás rendelkezik-e megtakarítással
Igen 			
Nem
VI. Munkaviszony és bevételek
1) Mennyire érzi biztosnak a fő kereső a munkahelyét? ……..
( 1 – egyáltalán nem, 5 – teljesen biztos)
2) Amennyiben munkanélküli van a háztartásban, milyen akadályát látják a háztartás keresőképes tagjai elhelyezkedésének? Miért nem tudnak elhelyezkedni?
(pl.: pályakezdő, kisgyereke, szakképzettlenség, elavult szakképzettség, 50 év feletti kereső, egsézségügyi okok, stb.)
………………………………………………………………………………………………….….….….….…..
VII. Záró kérdések
1) Mi a legjobb dolog a városban?
………………………………………………………………………………………………….….….….….…...
2) Mi a legrosszabb dolog a városban?
………………………………………………………………………………………………….….….….….…...
3) Vannak-e a családban / háztartásban azonnali megoldást sürgető problémák, ami a család/háztartás
helyzetét veszélyezteti?
………………………………………………………………………………………………….….….….….…...
- 14 -
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S

zécsényben a művészeti nevelés intézményes keretek
közti megkezdésének voltak
előzményei. A város kulturális, közművelődési életének alapjait már a
XX. század elején letették a művelődés helyi úttörői. 1918-ban a kisvárosban működő 20 egyesületből
10 művelődési tartalmú célokat
határozott meg alapszabályában.
Szécsényre a következő évtizedekben is pezsgő kulturális élet volt
jellemző. Öntevékeny csoportok
alakultak, melyek a művelődési központban kaptak helyet. Az
1970-es években már működött
színjátszó kör, képzőművészeti
csoport, fotóklub, fúvós zenekar,
néptánccsoport. 1973-ban megalakult az Erkel Ferenc Szövetkezeti Vegyeskar is. Ebben az időben
hangszeres zeneoktatás csak a
művelődési központ szervezésében folyt.
1976. június 11-én a balassagyarmati Városi Tanács és a szécsényi Nagyközségi Tanács között
létrejött egy megállapodás, mely
szerint a Rózsavölgyi Márk Állami
Zeneiskola kihelyezett tagozatot

indít Szécsényben. 50 fő zenei nevelését tűzték ki célul zongora, hegedű, fúvós és előkészítő tanszakokon. A zeneiskolai órákat a helyi
általános iskola tantermeiben bonyolították 1988 szeptemberéig.
Ezután a zeneiskola az 1987-ben
átadott új Művelődési Otthonban
kapott helyet. A város képviselőtestületének döntése alapján
1991 szeptemberétől a zeneiskolai
tagozat levált a balassagyarmati
intézményről és önálló jogokat kapott. Ekkor a Művelődési Otthon
elnevezést felcserélték a Városi
Művelődési és Ifjúsági Centrum
elnevezésre, melynek alaptevékenységébe tartozott az alapfokú
zeneoktatás is.
Az 1990-es években jelentősen
átalakult a zeneiskolák szerkezete. Az Országgyűlés 1993-ban
elfogadta az új közoktatásról szóló törvényt, amely lehetőséget
adott a zeneművészeti ág mellett
a képző- és iparművészet, a tánc,
a színház- és bábművészet oktatására is a zeneiskolákban. Amely
zeneiskolák biztosítani tudták a
tárgyi, személyi feltételeket átala-
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kultak alapfokú művészetoktatási
intézményekké. Így Szécsényben
is amint lehetőség nyílt, elindult a
néptáncoktatás 1994-ben, a képzőművészet 1996-ban és végül a
színjáték tanszak 1998-ban. 1996ban a Városi Művelődési és Ifjúsági Centrum átalakult Művelődési
és Művészetoktatási Központtá,
amely általános művelődési központként (ÁMK) működött, benne
a művészetoktatás kiemelt szerepet kapott. A város 2003 szeptemberében az alapfokú művészetoktatási feladatokat átadta a Nógrád
Megyei Önkormányzatnak, azóta
a művészeti iskola a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézményeként működik.
Az elmúlt évtizedek azt bizonyítják, hogy Szécsényben mindig is
művészetet szerető és pártoló emberek éltek és élnek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
a jubileumi év alkalmából rendezett programjainkra!
Csuka László
tagintézmény-vezető

MEGHÍVÓ
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézményének
a jubileumi év alkalmából rendezett programjaira
2016. november 21. 18 óra a művelődési központ színházterme:

„40 ÉVES A SZÉCSÉNYI MŰVÉSZETI ISKOLA”
Jubileumi Gálaműsor
közreműködnek a művészeti iskola tanárai és növendékei
köszöntőt mond:
Stayer László polgármester úr
Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

2016. november 23. 18 óra a művelődési központ kamaraterme:

FENYŐ GUSZTÁV (zongora) és KÁLLAY ÁGNES (cselló)
hangversenye
a műsorban Debussy, Fauré és Poulenc művek hangzanak el

2016. november 24. 18 óra a művelődési központ kamaraterme:

DALOS TEAHÁZ – könnyűzenei énekhangverseny
közreműködnek a művészeti iskola Fébé társulatának énekes színjátszói

A művelődési központ aulájában a
„40 ÉVES A SZÉCSÉNYI MŰVÉSZETI ISKOLA”
című iskolatörténeti kiállítás tekinthető meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
- 16 -
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Szüreti mulatság a Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

I

smét eltelt egy év, és mi újra megrendeztük
az ilyenkor szokásos szüreti mulatságunkat.
A szüret időpontja a hagyomány szerint valamilyen jeles naphoz kötődött Szent Mihálytól (szept. 29.) Simon - Júdás napjáig (okt.
28.). A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó
napjához, a végzéshez kapcsolódtak: a szüreti koszorú elkészítése; a koszorúvivők leöntése vízzel;a legjobb szedők megajándékozása
stb. Közvetlen a szüret után gyakori volt a fiatalság szüreti bállal végződő felvonulása.
Szeptember hónapban már sokat beszélgettünk az ősz kincseiről, az éppen érő gyümölcsökről és azok felhasználásáról. Közösen
készítettünk almadzsemet, melyet persze
már meg is kóstoltunk.
Sétáink során megfigyeltük a kertekben érő
gyümölcsöket, és az ott folyó aktuális munkálatokba is bepillantást nyerhettünk.
Mulatságunk napján ünneplőbe öltöztünk, csoportunkat feldíszítettük, elkészítettük a gyümölcstálakat a csemegézéshez.
Kis csokorba szedtük a korábban tanult
mondókáinkat, versikéinket, felelevenítettük
a jól ismert dalokat, és játszottuk szürethez
kapcsolódó tréfás játékokat.
A gyorsaságot, rátermettséget az ügyességi
játékok során lehetett próbára tenni, melyekért apró jutalom is járt.
Nem maradt el a közös, jó hangulatú tánc
sem, ahol igazán jól mulathatott a legkisebb
bölcsődéstől az óvodásig minden kisgyerek,
így a mai délelőttöt a sok élménytől kellemesen elfáradva zárhattuk.
Záhorszkiné Laczkó Beáta
óvodapedagógus
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Szüreti mulatság, terményáldás a Bárkányi Óvodában

J

ó szokásunkhoz híven, idén
október 18-án rendeztük meg
óvodánkban, a szüreti mulatságunkat, templomunkban a terményáldást.
„Figyelem, figyelem közhírré tétetik,
a szüreti mulatságunk elkezdődik…
”hangzott a süni és méhecske csoportos kisbíróktól a hangos, dobbal
kísért kikiáltó vers, mely mulatságba, táncra hívta óvodánk „apraját és
nagyját”.
Az ősz számtalan programra,
népszokásra, hagyományra ad lehetőséget. A szüret, szüreti mulatság, ilyen lehetőségben bővelkedő tevékenységeket nyújt óvodás
gyermekeink megfigyelő, élményszerző tapasztalatszerzésére. Az
ovisok már napokkal az esemény
előtt készülődtek: szüreti dalokat,
csujjogatókat, terményáldó imát
tanultak, szüreti játékokat játszottak. E neves ünnepkör előzményeként, minden csoport részt vehetett őszi betakarításon, szüreten.

Ki almát, szőlőt szüretelt, ki diót
vert, répát takarított be. Tudvalévő, hogy az óvodás korú gyermek,
akkor szerez megfelelő tudást, ha a
lehető legtöbb érzékszervükkel tapasztalhatják meg ezeket a szüreti
munkálatokat, és tehetnek minél
több ismeretre szert.
Az óvoda folyosója, a csoportszobák, az öltözők igazi termés kiállításokká rendeződtek. A szüreti mulatság igazi hangulatát a szőlő adta
meg, amely a fedett terasz dekorációját gazdagította. A templomba
az áldásra szánt terménykosarakra,
pedig az erre az alkalomra készített
madárijesztő vigyázott, még a szüreti játék, mulatozás tartott.
A műsort a süni és méhecske
csoportos nagyok által előadott,
hálát adó szüreti dal nyitotta meg,
majd a Badacsonyi szőlőhegyen…
kezdetű dal közös eléneklése, eljátszása követett. A csoportonkénti csujjogatók kikiáltását, az
össznépi, jó hangulatú néptánccal
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folytattuk. A csoportok a terménykosaraikkal karjukon indultak a
templomba, és ezzel kezdetét vette a szüreti felvonulás. A templomban Csongor testvér köszöntötte
óvodánk gyermekeit, felnőtteit és
elmondta, hogy ez az alkalom lehetőség mindannyiunknak, hogy
hálát adjunk Istennek teremtett
világunk szépségéért, és azért a fáradságos emberi munkáért, amivel
a föld terményei asztalra kerülhetnek. Fáradtan, de annál nagyobb
lelkesedéssel tértünk vissza óvodánkba, hogy a finom ebéd mellett
elfogyasszuk a szülők által felajánlott finomabbnál-finomabb őszi
gyümölcseinket, csemegéinket.
Élményekben gazdag, tartalmas
napot hagytunk magunk mögött.
Köszönjük az óvoda „aprajának
és nagyjának!”
Velenczeiné Bagi Anikó
óvodapedagógus
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Állatok világnapja

A

z állatok világnapját 1931
óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc
emléknapján, október 4-én. Ez a
nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.
A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak
értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük, s már a 13.
század elején azt hirdette, hogy
mindent szeretnünk kell, ami
körülvesz minket, legyen az élő
vagy élettelen.
A világnapon ma már nem csak
a vadon élő, hanem minden állat

védelmére felhívják a figyelmet.
Bárcsak minden nap október
negyedike lenne, sokkal többet
foglalkoznánk, több figyelmet az
fordítanánk az állatokra.
Ezen a héten a háziállatokkal
és a vadon élő állatokkal foglalkoztunk, ami egy nagyon kedvelt
téma a gyerekek számára. Óvodás gyermekeink figyelmét arra
hívtuk fel, hogy nemcsak az állatok világnapján, hanem a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő
természetről, élőlényekről. Az állattartás igen nagy felelősséggel
jár, hiszen ha megszelídítettük
őket ápolnunk, etetnünk, szeretnünk kell, akkor kedvenceink is
azt hihetnék, hogy minden nap
születésnapjuk van!
Ezen a napon egy különleges
állatsimogatót rendeztünk be az
Annus tanya jóvoltából. A gyermekek itt helyben ismerkedhettek meg az állatokkal: nyuszi, ba-

goly, galamb, fürj, kecskék, kutya
és póniló várta őket.
Az Annus tanya tulajdonosától
sok hasznos tudnivalót és tanácsot megtudhattunk az állatoktól.
Mindamellett kezükbe vehették,
simogathatták, megetethették
őket.
Ezúton is köszönjük az Annus
tanyának, hogy lehetővé tették
ezt az élményt a gyermekek számára!
„Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért,
amit megszelídítettél!”
Antoine de Saint-Exupéry
Várszöginé Csábi Szibilla
óvodapedagógus

Novemberi programjaink:
November 08.,15. – Ovis mise
November 11. – Szent Márton nap
November 16. – I. osztályosok látogatása
November 18. – Szent Erzsébet ünnepe
November 25. – Adventi gyertyagyújtás

VSE hírek
Felnőtt csapatunk igen rapszodikusan szerepel. Négy vereség
után a szomszéd várak rangadóján sikerült megszereznünk a régen várt győzelmet. Sajnálatos
sérüléshullám sújtja a csapatunkat, Szrigán betegség, Juhász sípcsont törés , Horváth Cs. zúzódás,
Bárány kéztörés. Reméljük minél
hamarabb felépülnek és teljes kerettel tudunk szerepelni a bajnok-

ságban.
Felnőtt csapatunk eredményei:
VII. forduló:
SBTC – Szécsényi VSE 6 – 0
VIII. forduló:
Szécsényi VSE – Cered 0 – 3
IX. forduló:
Rimóc – Szécsényi VSE 0 – 3
gól : László L., Varga G., Bárány J.
X. forduló:
Szécsényi VSE – Berkenye 0 -0
- 20 -

XI. forduló:
Héhalom – Szécsényi VSE 5 - 5
gól : Hodur G. 3 , Kelecsényi G.,
öngól
Az U19-es csapatunk ahhoz képest ,hogy létszám és edzéslátogatottsági gondokkal küzd , szépen helytáll a bajnokságban.
Ifjúsági csapatunk eredményei:
VII. forduló :
Szécsény U19 – Cered U19 0 – 2
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VIII. forduló:
IX. forduló :
Rimóc U19 – Szécsény U19 2 – 1
gól : Szmolnik M.
X. forduló:
Szécsény U19 – Berkenye U19 8 – 2
gól : Kovács D. 5 , Oláh Sz., Gombár E., Nagy T.
XI. forduló:
Héhalom U19 – Szécsény U19 3 – 1
gól : Gombár E.
Serdülő csapatunk jól szerepel a
bajnokságban,szépen gyűjtögetik a pontjaikat.
IV. forduló:
Szendehely U16 – Szécsény U16
1–5
gól : Oláh N. 2 , Pintér Zs . 3 ,
V. forduló:
Szécsény U16 – Palotás U16 3 - 2

gól : Oláh B., Csuka K., Oláh N.
VI. forduló:
Karancslapujtő U16 – Szécsény
U16
Későbbi időpontra elhalasztva
VII. forduló:
Szécsény U16 – Érsekvadkert U16
5–1
gól : Csuka K. 2 , Oláh N. 2 , Pintér
Zs.
VIII. forduló:
SBTC U16 – Szécsény U16 7 – 3
gól : Pintér Zs. 2 , Oláh N.
Az öregfiúk csapatunk is megmérkőzött az SBTC hasonló korú
csapatával. Egy jó hangulatú mérkőzésen igazságos döntetlen született. A mérkőzés után egy közös
ebédet is elfogyasztott a két csapat, majd beszélgetéssel zárult a

nap.
Szécsény Öregfiúk – SBTC 2 – 2
(1–2)
gól : Galcsik Sz., Vincze B.
Szécsény: Horváth I. – Puruczki
F,Várszögi B. Végh F. Géczi P. –
Stayer L. Vaskor J. Sümegi R. Guti
Cs. – Galcsik Sz. Vincze B. pályára lépett még : Vankó S., Csampa
R.,Hodur
T.,Szita
Cs.,Fábián
R.,Tisztartó R.
csapatvezető: Kómár Gábor
Doman Gábor

Október a futás hónapja.
- 2016.10.09. 31.Spar Budapest Maraton Fesztivál a
leghatalmasabb magyarországi futó sportrendezvény. Ahol a SZAFT csapata is képviseltette magát,
a Flóra maraton stafétán 4 fős váltón a csapat tagjai:
Czele János 12 km, Czele Tamás 9,4 km, Czele Jánosné 7,7 km, Sótér Vilmos Zsolt 13,1 km, 3:43:38 idő
eredménnyel.
Coca - Cola testébresztő 30 kilométeres távon Kiss
Eszter indult, idő eredménye 2:40:04.
- 2016.10.16. Sikeres volt a rendezvény a X. Biomedt
tókerülő futáson Palotáson.
Kellemes őszi idő fogadta az ország minden tájáról érkezett futni vágyókat. 3,8 kilométeres távon a
SZAFT csapatából 9 fő állt rajthoz.
Eredmények:
			
Korcsoport
Idő
Sótér Vilmos Zsolt		IV.		16:17
Czele János 			
III.
17.21
Kovácsné Obrecsány Klára III.
20:59
Czele Jánosné 		
II.
21:54
Kovácsné Kozma Ágnes
V.
22:51
Bunder-Harman Ágnes
IX.
31:08
Bunder Tamás			
VII.
31:08
Bunder Zita			
X.
31:08
Bunder Janka			
IX.
31:08
Egy fő a 12,6 kilométeres távot választotta, eredménye.

Chikán István V I I I .
56:36
2016.10.22-én
Tokajban
megrendezésre kerülő
Spartan Race megmérettetésen 13
km + 25 akadály
leküzdésében 3 fő
állt rajthoz
Sótér Vilmos Zsolt,
Chikán
István,
Bunder-Harman Ágnes
- Az 1956. október 23. Forradalmunk és Szabadságharcunk 60. évfordulója tiszteletére Salgótarjánban
megrendezett 25. emlékfutáson a SZAFT futói is emlékeztek futással a hősökre.
Résztvevők és korcsoportos eredmények:
Czele János			
I. hely
Czele Jánosné		
III.hely
Czele Tamás			
I. hely
Kiss Eszter			
I. hely
Kovácsné Obrecsány Klára I. hely
Czele János és Czele Jánosné korhű öltözetben teljesítette a távot.
Czele János
BSI Futónagykövet
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Ingyen	
  jogsi	
  
a	
  Lipthayban!	
  

A	
  2017/2018-‐as	
  tanévben	
  induló	
  iskolarendszerű,	
  nappalis	
  képzéseinken	
  
ingyen	
  szerezhetsz	
  nagy	
  értékű	
  jogosítványokat!	
  
„AM”	
   kategóriás	
   segédmotoros	
   kerékpár	
   jogosítvány	
   (bármelyik	
   szakgimnáziumi	
   osztályunk	
   9.	
  
évfolyamára	
  történő	
  beiratkozás	
  esetén,	
  azonnal).	
  

„B”	
   kategóriás	
   személygépkocsi	
   és	
   kistehergépkocsi	
   jogosítvány	
   (szintén	
   bármelyik	
   szakgimnáziumi	
  
osztályunk	
  9.	
  évfolyamára	
  történő	
  beiratkozás	
  esetén	
  a	
  szükséges	
  életkor	
  betöltése	
  után	
  11.-‐ben).	
  

„T”	
   kategóriás	
   mezőgazdasági	
   vontató	
   	
   jogosítvány	
   (agrár	
   gépész,	
   vagy	
   mezőgazdasági	
   szakgimnáziumi,	
  
illetve	
   mezőgazdasági	
   gépész,	
   vagy	
   gazda	
   szakközépiskolai	
   osztályunk	
   9.	
   évfolyamára	
   történő	
   beiratkozás	
  
esetén	
  a	
  szükséges	
  életkor	
  betöltése	
  után	
  10.-‐ben).	
  

„C”	
   kategóriás	
   tehergépkocsi	
   jogosítvány	
   	
   (ére]ségi	
   utáni	
   	
   mezőgazdasági	
   gépésztechnikus	
   és	
   agrár	
  
áruforgalmazó	
  szaktechnikus	
  	
  osztályainkban,	
  intézményünkkel	
  történő	
  tanulószerződés	
  	
  kötése	
  esetén).	
  
„C+E”	
   kategóriás	
   nehéz	
   pótkocsi	
   jogosítvány	
   (ére]ségi	
   utáni	
   	
   mezőgazdasági	
   gépésztechnikus	
   és	
   agrár	
  
áruforgalmazó	
  szaktechnikus	
  	
  osztályainkban,	
  intézményünkkel	
  történő	
  tanulószerződés	
  	
  kötése	
  esetén).	
  

Hiány-‐szakképesítéseinken	
  szakképzési	
  ösztöndíjat	
  is	
  kaphatsz	
  (max.	
  50.000	
  Ft/hó)	
  
Részletek:	
  www.lipthay.hu	
  	
  Érdeklődni	
  	
  telefonon:	
  (32)370573	
  
Lipthay	
  Béla	
  Mezőgazdasági	
  Szakképző	
  Iskola	
  és	
  Kollégium,	
  Szécsény	
  

A Krúdy Gyula Könyvtár októberi visszatekintője
2016. október 3-9. között rendezték meg hazánkban az Országos Könyvtári Napokat. A Krúdy Gyula Könyvtár 4 programmal csatlakozott a rendezvénysorozathoz, melyek a következők voltak:
- október 4-én KÖ-KÖ - Környezettudatos könyvtár címmel természetvédelmi játékokat tartott kisiskolásoknak Hasznosi Márk természetvédelmi mérnök;
- október 5-én került sor Majsányi Kati Erdőmese című könyvének bemutatójára általános iskolások számára
és szintén e napon tartottuk Az élet és a halál Édes illata címmel Sziebig Tímea író-asztrológus könyvbemutatóját;
- október 9-én, a Könyves Vasárnapon Nyulász Péter író tartott interaktív foglalkozást gyermekeknek.
2016. október 21-én intézményünk névadójára, Krúdy Gyulára emlékeztünk születésének 138. évfordulója
alkalmából.
Részletes programjainkért keressenek minket elérhetőségeinken:
Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
06-32-370-494
krudykonyvtar@gmail.com
krudykonyvtar.5mp.eu
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